Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen dinsdag 13 april is tijdens de persconferentie aangekondigd dat met ingang van maandag
19 april de buitenschoolse opvang (BSO) hun deuren weer kunnen openen. Op de Bosch en
Hovenschool betekent dit dat de tussenschoolse opvang (TSO) ook weer volledig door Op Stoom
wordt gefaciliteerd.
Wanneer u een contract heeft bij een van de BSO-aanbieders, zult u hierover door de
kinderopvangorganisaties worden geïnformeerd. Op Stoom informeert u ook over de TSO.
Met het heropenen van de BSO en TSO worden de schooltijden weer zoals u dat gewend bent. Met
ingang van maandag 19 april zijn de schooltijden:





Groep 1 t/m 8 heeft les op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van
13.00 uur tot 15.00 uur;
Groep 1 t/m 8 heeft les op woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur;
Op vrijdag gaan de groepen 1 t/m 4 van 8.30 uur tot 12.00 uur naar school;
Op vrijdag gaan de groepen 5 t/m 8 van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00
uur naar school.

We zijn verheugd dat de TSO en de BSO weer open kunnen. Tegelijkertijd blijven we de noodzaak
onderstrepen van maatregelen die nodig zijn om veilig, verantwoord en uitvoerbaar open te kunnen
gaan. Om er samen voor te zorgen dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is en we klassen en
de school zo lang mogelijk open kunnen houden, vragen we uw medewerking voor onderstaande
aandachtspunten. Zo houden we het zo veilig mogelijk met en voor elkaar!











Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen.
Daarbij blijven ouders buiten de school, houden 1,5 meter afstand. Ouders / verzorgers
dragen een mondkapje bij het halen en brengen van hun kind(eren). Kinderen van groep 7
en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is er inloop tussen 8.20 uur en 8.30 uur. De
leerlingen van groep 3 tot en met 8 kunnen via de hoofdingang naar hun klas. De leerlingen
van groep 3 tot en met 8 verzamelen dus niet op het schoolplein, maar kunnen bij aankomst
meteen naar de klas. De kleuters verzamelen wel op het kleuterplein en gaan om 8.25 uur
naar binnen.
Leerkrachten houden onderling 1,5 meter afstand en voor zover mogelijk ook van de
leerlingen;
Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en
andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders
thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts
(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft;
Leerlingen in groep 7 en 8 dragen een mondkapje of faceshield wanneer ze zich door de
school bewegen;
Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet
is met het coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten
testen. Dit is vrijwillig. Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen
langer in quarantaine blijven.

Op de volgende bladzijden geven we u extra informatie over de maatregelen en lichten we onze
keuzes zoveel mogelijk toe. Op de website van de Bosch en Hovenschool is deze informatie terug te

vinden op de startpagina. Voor verdere vragen kunt u per e-mail contact opnemen met de leerkracht
of met de directie.
Met vriendelijke groeten, namens het team,
Pieter Gulickx
Toelichting van de implementatie van de Richtlijnen op de Bosch en Hovenschool
Halen en brengen leerlingen
 Houd de stoep vrij; parkeer uw (bak)fiets aan de overkant van de Adriaan Pauwlaan;
 Geef elkaar ruimte op de stoep;
 Kom op tijd naar school;
 Draag een mondneusmasker op de stoep (of op het schoolplein);
 Verblijf bij het brengen zo kort mogelijk op de stoep (als uw kind binnen het schoolhek bij de
leerkracht is, is uw kind in goede handen);
 Verblijf bij het halen van uw kind zo kort mogelijk op de stoep of op het schoolplein;
 Houd 1 ½ meter afstand van elkaar.





Ouders brengen hun kind ’s ochtends tot het schoolhek en blijven op de stoep.
De leerlingen van groep 1/2 verzamelen op het kleuterplein bij de eigen leerkracht.
De leerlingen van groep 3, 4 en 5 verzamelen op het schoolplein bij de eigen leerkracht.
De leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan aan het begin van de dag zelf de school binnen. Op
het moment dat de leerkrachten het schoolplein opkomen om de leerlingen te halen, gaan
de groepen 6, 7 en 8 dus niet in de rij staan. De leerlingen kunnen meteen naar de klas.

Bij het ophalen van kinderen aan het einde van de dag, kunnen ouders met een kind in groep 3 en 4
op het schoolplein wachten. De ouders van leerlingen uit groep 1/2 kunnen hun kind ophalen op het
kleuterplein. Ouders van leerlingen uit groep 6, 7 en 8 die niet zelfstandig naar school kunnen
komen, wachten hun kind aan de overkant van de Adriaan Pauwlaan op.
Op school wordt er ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de maatregelen. Collega’s houden
natuurlijk afstand van elkaar en lunchen alleen. In afwachting van richtlijnen van de PO-raad en het
bestuur hebben we besloten dat er alleen oudergesprekken via Google Meet worden gevoerd.
Naast dat de ramen in de klas op een kier staan en/of roosters open staan, ventileren we ook
meerdere malen op een dag. Dit doen we op momenten dat de leerlingen niet in de klas zijn. Nu het
buiten kouder is, kan dit ervoor zorgen dat het tijdelijk wat frisser is in de klas. Het is aan te raden
om uw zoon/dochter in ieder geval een extra vest mee naar school te geven. Gezien de
weersvoorspellingen van komende week is het aan te raden om te zorgen voor warme kleding.
Indeling klaslokaal
De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De teamleden houden wel 1,5
meter afstand van elkaar en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen. Leerlingen
verplaatsen zich zo weinig mogelijk binnen de school (geen samenwerking met andere groepen, niet
uitdelen bij verjaardagen). De klassen zullen apart van elkaar bewegingsmomenten op het plein
hebben en ook onderling zullen kinderen uit verschillende klassen uit elkaar gehouden worden. De
grootte van de klas, het aantal lokalen in het schoolgebouw en het aantal leerlingen in een klas
geven geen ruimte om in de groep cohorten op te delen. We beschouwen derhalve een groep als
één cohort.
Hygiëne
Er zijn door de school extra hygiënemiddelen aangeschaft en ook wordt de school extra
schoongemaakt. Zo is er tussen 11.00 uur en 12.00 uur een extra schoonmaakronde. Met name

tafels, deurklinken, toiletten en kranen zullen extra aandacht krijgen. In alle klassen zullen extra
hygiënemiddelen aanwezig zijn. Wij willen u vragen om uw kind de handen te laten wassen voordat
ze naar school komen. Wanneer uw kind thuiskomt willen wij u vragen weer opnieuw de handen te
wassen. De leerkrachten zullen in de groepen extra aandacht besteden aan de manier van handen
wassen, toiletgebruik en algemene hygiëne.
Gezondheid: Wanneer moeten kinderen thuisblijven?
De Bosch en Hovenschool past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Uw kind blijft thuis. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om uw kind te laten testen.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Zie hiervoor: COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl).
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten,
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts
heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag
het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook
weer naar school.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Testen / in quarantaine
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
• Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die hieronder
vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in
thuisquarantaine gaat.
• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na
het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in
quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.

Mocht een klas onverhoopt in quarantaine moeten, kunnen de boeken en schriften van de
kernvakken worden opgehaald door een ouder of een broertje of zusje onder begeleiding van een
collega-leerkracht. Er gaat dan een periode in van 5 dagen thuisonderwijs. De eerste dag is voor het
ophalen van de spullen en het voorbereiden van het werk door de leerkracht. De daarop volgende 4
dagen bestaan uit online onderwijs. Na 5 dagen kan er worden getest. Bij een negatieve test van een
leerkracht worden de lessen in de klas vervolgd. Leerlingen die na 5 dagen zijn getest en een
negatieve testuitslag kunnen overleggen, kunnen weer naar school. Leerlingen die niet worden
getest, komen (indien klachtenvrij) na 10 dagen weer naar school. Voor dag 6 tot en met 10 van de
quarantaine wordt, voor de instructiemomenten van de kernvakken, Google Meet in de klas ingezet
zodat de leerlingen thuis zijn op deze wijze de instructie kunnen volgen.
Mijn kind heeft Corona gerelateerde klachten, wat moet ik doen.
Uw kind blijft thuis. Het heeft de nadrukkelijke voorkeur om uw kind te laten testen.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Zie hiervoor: COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl).
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:
• als ze af en toe hoesten,
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts
heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag
het kind daarna weer naar school.
Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook
weer naar school.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie:
Handreiking bij neusverkouden kinderen | LCI richtlijnen (rivm.nl)
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie
blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen

ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: Informatie voor
iemand die positief getest is op COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl).
• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38
°C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat
om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich
moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. Zie voor meer informatie: In
thuisquarantaine door corona (thuisblijven) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de
huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine
en weer naar school. Voor meer informatie zie: Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 | LCI
richtlijnen (rivm.nl)
• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie:
Informatie voor huisgenoten van iemand die positief getest is op COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)
Er is een gezinslid positief getest. Wat betekent dat voor de andere gezinsleden?
Wanneer er een gezinslid positief is getest op Covid-19, gaat het hele gezin in quarantaine.
Er is een verschil tussen thuisisolatie en quarantaine.
Degene met corona gaat in thuisisolatie (dat betekent op een eigen kamer blijven en afstand houden
van huisgenoten). Lees de brief met leefregels voor positief geteste coronapatiënten op de website
van het RIVM.
De rest van het gezin gaat in quarantaine en laat zich meteen testen. Ook als zij geen klachten
hebben. De quarantaine duurt 10 dagen. Dat is gerekend vanaf het moment dat zij voor het laatst
een tijd in de buurt zijn geweest van degene met corona. Ze kunnen zich na 5 dagen opnieuw laten
testen. Als deze test negatief is en ze hebben geen klachten gekregen, mogen ze uit quarantaine.
Wanneer de besmette persoon en de rest van de gezinsleden niet gescheiden hebben geleefd
binnen het huishouden gedurende zijn/haar besmettelijke periode. (wat gezien de leeftijd van
kinderen niet ondenkbaar is) Gedurende de gehele isolatieperiode van de besmette huisgenoot kan
hij/zij het virus overdragen waardoor de quarantaine periode ingaat vanaf het laatste
contactmoment. Wanneer een gezin in quarantaine gaat maar de besmette persoon niet in isolatie,
start de quarantaine van de overige gezinsleden nadat de besmette persoon 7 dagen (en 24 uur
klachtenvrij) in quarantaine is geweest.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen
Mijn kind is verkouden, wat nu?
Op de website van de Bosch en Hovenschool staat een boom-grafiek met nadere informatie.
https://boschenhovenschool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Beslisboom-kind-0-jaar-t_m-groep-8BOinK-AJN-RIVM_060221.pdf.pdf
Wat is het verschil tussen nauw contact en niet-nauw contact?
Nauw contact
Nauw contact betekent dat je langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact bent geweest met
een besmet persoon.
https://boschenhovenschool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bijlage-nauw-contact-1.pdf
Niet nauw contact

Er is sprake van niet nauw contact wanneer je in contact bent gekomen met een persoon. En deze
persoon is in nauw contact geweest met een smet persoon.
https://boschenhovenschool.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bijlage-GGD-niet-nauw-contact.pdf
Testen; waar kan ik me laten testen?
Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en laat u testen. Dat kan online via Coronatest.nl.
Of u kunt bellen met 0800-1202 voor een afspraak.
Het is aan te raden om een digi-d aan te maken voor uw kind. Middels digi-d is de testuitslag eerder
in te zien.
Er zijn ook bedrijven die een sneltest aanbieden. Hier kunt u ook gebruik van maken.
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Bijvoorbeeld als u
naar school of werk moet. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor
toegang tot een evenement.
De uitslag van een zelftest is minder nauwkeurig. Gebruik daarom zelftesten niet als u:
coronaklachten heeft;
dichtbij iemand met corona was;
terugkeert uit een hoog-risicogebied;
Maak in bovenstaande gevallen nog steeds een testafspraak bij de GGD. Bij de GGD wordt u door
een professional getest en de testmethoden nauwkeuriger. De uitslag is dan betrouwbaarder.
Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Daarvoor gaat u in de toekomst naar speciale
testlocaties waar u een negatief testbewijs krijgt.

